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- Herre, vår Herre, hvor utmerket er: ditt navn 

på hele jorden! som har satt din nerigueg KN 
over ll p Salme 8:1 . , 

Du er verdig, Herre, til å motta ære og. ære 
0g) makt: for du har skapt alle ting, og fora 

- din vilje er de.og ble skapt. 
58 Åpenbaringen 4:11 

Når dere ærer. Herren Oo 
dere kan; for end 

5 OG når dere opph 
Ga deres kraft og bli | 

aldri gå langt nok. 



Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min 
frelse; han er min Gud, og jeg vil gjøre ham til en bolig; 
min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. 2. Mosebok 15:2 

Herre, du er min Gud; Jeg vil opphøye deg, jeg vil prise 
ditt navn; for du har gjort underfulle ting; dine fordums 
råd er trofasthet og sannhet. Jesaja 25:1 

Så sier Herren: La ikke den vise rose seg av sin visdom, 
og la ikke den mektige rose seg av sin makt, la ikke den 
rike rose seg av sin rikdom! Men la den som roser seg 
rose seg av dette, at han forstår og kjenner meg, at jeg, 
er Herren som viser miskunnhet, rett og rettferdighet på 
jorden; for i disse ting har jeg lyst, sier Herren. 
Jeremia 9:23-24 

Og ved tidenes ende løftet jeg, Nebukadnesar, mine øyne 
mot himmelen, og min forstand vendte tilbake til meg, 
og jeg velsignet den Høyeste, og jeg priste og æret ham 
som lever til evig tid, hvis herredømme er et evig 
herredømme, og hans herredømme. rike er fra generasjon 
til generasjon: Og alle jordens innbyggere regnes som 
intet, og han gjør efter hans vilje i himmelens hær 0 
blant jordens innbyggere, og ingen kan holde hans hånd 
tilbake eller si til ham: Hva gjør du? Men jeg, 
Nebukadnesar, priser og priser og ærer himmelens konge, 
alle hvis gjerninger er sannhet og hans veier rett, og dem 
som vandrer i stolthet, kan han fornedre. Daniel 4:34-37 

Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham et 
navn som er over alle navn. At i Jesu navn skal hvert. kne 
bøye seg, av det som er i himmelen og det som er på 
jorden og det som er under jorden. Og at hver tunge skal 
bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. 
Filipperne 2:9-11 



Alle verdens ender skal komme i hu og vende seg til 
Herren, og alle folkeslag skal tilbe for deg. For riket er 
Herrens, og han er stattholderen blant folkeslagene. 
Salme 22:27-28 

Gi til Herren, dere mektige, gi Herren ære og styrke. 
Gi Herren hans navns ære; tilbe Herren i skjønnheten av 
hellighet. Salme 29:1-2 

For at min herlighet skal lovsynge deg og ikke tie. 
Herre min Gud, jeg vil takke deg for alltid. Salme 30:12 

Jeg vil prise Herren til enhver tid; hans pris skal alltid 
være i min munn. Min sjel skal rose seg av Herren; de 
ydmyke skal høre det og glede seg. 0 pris Herren med 
meg, og la oss sammen opphøye hans navn. Jeg søkte 
Herren, og han hørte meg og reddet meg fra all min frykt. 
Salme 34:1-4 

Lag en gledelig lyd for Gud, alle dere land: Syng hans 
navns ære, gjør hans pris herlig! Si til Gud: Hvor 
forferdelig er du i dine gjerninger! ved din makts storhet 
skal dine fiender underkaste seg deg. Hele jorden skal 
tilbe deg og synge for deg; de skal synge for ditt navn. 
Selah. Salme 66:1-4 

Syng for Gud, lovsyng hans navn, lovpris den som rir på 
himmelen ved hans navn Jah, og gled deg for ham! 
En far til de farløse og enkenes dommer er Gud i hans 
hellige bolig. Salme 68:4-5 

Jeg vil prise Guds navn med en sang og prise ham 
med takk. Salme 69:30 



Alle nasjoner som du har skapt, skal komme og tilbe for 
ditt åsyn, Herre; og skal prise ditt navn. For du er stor og 
gjør underfulle ting; du er Gud alene. Salme 86:9-10 

Kom, la oss tilbe og bøye oss, la oss knele for Herren, 
vår skaper. Salme 95:6 

Gi til Herren, dere folks slekter, gi Herren ære og styrke. 
Gi Herren hans navns ære, bring et offer og kom inn 
i hans forgårder. Tilbe Herren i hellighetens skjønnhet: 
frykt for ham, hele jorden. Salme 96:7-9 

Opphøy Herren vår Gud, og tilbed dere ved skammel for 
hans fot! for han er hellig. Salme 99:5 

Du er min Gud, og jeg vil prise deg; du er min Gud, jeg vil 
opphøye deg. O takk Herren! for han er god, for hans 
miskunnhet varer evindelig. Salme 118:28-29 

Jeg vil tilbe til ditt hellige tempel og prise ditt navn for 
din miskunnhet og for din sannhet, for du har gjort ditt 
ord stor over hele ditt navn. Salme 138:2 

Jeg vil prise deg, min Gud, konge; og jeg vil prise ditt 
navn i all evighet. Hver dag vil jeg velsigne deg; og jeg 
vil prise ditt navn i all evighet. Stor er Herren, og meget 
prises; og hans storhet er uransakelig. Salme 145:1-3 

Pris Herren. Pris Herren, min sjel. Så lenge jeg lever, 
vil jeg prise Herren; jeg vil lovsynge min Gud så lenge 
jeg er til. Salme 146:1-2 

La alt som har ånde, prise Herren. Pris Herren. 
Salme 150:6 


